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PLÓSZNÉ PAPP MÁRIA  
 

Ha túléli! 

 

 A kórház 3. emeletén volt a felvételi iroda, a műtő, és a kór-

házi szoba is, ahova igyekezett. Műtét várt rá. 

 Pár nap csak, muszáj túllenni rajta, ha azt akarta, hogy a rák 

ne eméssze fel a testét. 

 Már tavaszodott, éppen a nemzeti ünnepre készült az ország. 

Március 15. most péntekre esik, már megint hosszú hétvége 

lesz, mire annak vége, már ő is túllesz a műtéten. Most még 

csak 13-a, szerda, és másnap lesz a nagy beavatkozás. 

 Az onkológus azt mondta, hogy a legkíméletesebb módszer-

rel, laporoszkópiával távolítják el a beteg testrészt, talán még 

éppen időben. 

 Nem akart gondolkodni. Kint hiába harsogott a tavasz, nem 

jelentett semmit, nem érintette, nem várt sem rosszat, sem jót, 

olyan üres volt az agya. Évtizedek salakja szűkítette az ereit, a 

vérnyomás uralta és sanyargatta a testét. Mi van, ha nem bírja 

az altatást? Hiszen előzőleg is úgy volt, műtét után alig tudott 

szíve visszalendülni a szokásos ritmusra. 

 A liftet mindig is utálta. Émelygett benne. Most sem szállt 

be, elindult a lépcsőkön fel gyalog. A hatalmas táska húzta a 

vállát, nem baj, ez is kibírható. Nem számolta a fordulókat, 

bement a folyosóra. Letette a pakkot. Széjjelnézett. Nos, ez 

még csak a 2. emelet volt, menni kell még kicsit. 

 Akkor vette észre az egyik vizsgáló előtt ismerősét. Ott ült és 

várt valamire. 

 Odament. Régi jó barátok voltak, iskolatársak a gimiben, 50 

évvel ezelőtt. Több is volt az talán, mint barátság! Az is mind-

egy már! 

–  Mi történt veled? 

 – Hová igyekszel? – egyszerre szólt a kérdés, aztán meleg 

mosoly terült szét arcukon. Hallgattak is kicsit, diákok voltak 

megint, talán egy régi kiránduláson, Debrecenben, csónakáz-
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tak a tavon, suhant az evező, és szűk volt a tó a képzeletnek… 

mert kimondani nem lehet a fiatal szív szárnyalásának hatal-

masságát. Most meg? Idősnek edződve, egy kórházi folyosón, 

egyikük műtét után, a másik műtét előtt. Mindkettő egyedül… 

bár egyikük várta a társát, hogy hazaviszi, a másik egyedül ér-

kezett, mert ő már mindenkit elveszített. Igaz, két barátja, egy 

házaspár, szívesen behozta volna, de ő visszautasította. Inkább 

majd haza vigyetek! Gyertek értem, ha túlélem! Akkor jobban 

rá leszek utalva. Most még be bírtam jönni. Most még… 

 Aztán ültek ott egymás mellett, kedvetlen és „élettelen”. Kí-

vánták a jót, a jó egészséget, a jobbulást. 

 Indult, az odébb hagyott fekete táskát felvette, még egy inte-

getés, amaz kísérte szemmel, és az a kék szem ott maradt ké-

sőbbre. Az a búzavirágkék tekintet, egy jó baráté. Ő volt a 

lenhajú és búzavirágszemű pajtás. Titokban hívta így. A másik 

nem tudta. Csak később látta meg egy fénykép hátulján egy ta-

lálkozón ezt a felírást. És csodamód meghatotta. 

 Most már mindig így lesz? Hol van a boldog idő? Az a túl 

régi, négy szép év! A ballagáson is egymás mellett mentek, ő 

szélen, barátja középen, vitte a szalagokkal díszített zászlót, 

rajtuk ünneplő, fehér ing, nyakkendő, meg csipkeblúz, szok-

nya, fekete, mini, szál szegfű, ajándékkönyv és oklevél. Mind-

ketten kaptak oklevelet, jó tanulók voltak, előttük az az élet, 

ami most mögöttük. 

 Ahogy eltűnt alakja a lépcsőfordulóban, úgy tűnt el a pilla-

nat. De furcsamód új erőt adott. 

 Aztán rostokolás a felvételi iroda előtt, majd kapott egy szo-

bát, háromágyast, de nem volt benne senki. Mindenkit hazaen-

gedtek az ünnepre, akit lehetett. 

 Csend. 

 Egy csomag kekszet hozott, de vizet nem. Gyorsan ment a 

büfébe, míg nyitva, vizet venni négy napra, tudta, hogy szom-

jas lesz, mert ő mindig „szomjas” valamire. Legalább az le-

gyen, legalább inni lehessen! Ha túléli! 
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Ki az orvosa?  

 

 – Ki az orvosa? – kérdezte korábban az írnok a felvételi 

irodán. 

 – Nem tudom. Nincs orvosom. Nem ismerek itt senkit. 

 – Na, akkor majd lesz! – válaszolta egy űzött nővér. És lett. 

 Amikor kora reggel ágyat kapott az intenzív osztályon, infú-

ziót kötöttek karjába, s alig telt pár perc, egy mosolygós fiatal-

ember állt meg az ágya végénél. A doktor. Nevén szólította, 

közelebb ment, hogy kezet fogjon, bemutatkozzon, és olyan 

volt az a kézfogás, mint egy simogatás. Mert nem engedte el 

az idős kezet, míg beszélt, egy percre sem, sőt, a mosolygás 

sem tűnt el arcáról. 

 – Nem lesz semmi baj, ne tessék félni! Most elmondom, mi 

fog történni. – És elmondta. 

 Talán a nyugtató injekció, vagy az infúzió hatása volt, de 

nem, inkább az együttérző, emberi magatartás a doktor részé-

ről, hogy olyan nyugalmat érzett, mintha nem is műtétre 

menne. 

 Aztán olyan gyorsan történt minden. Megállt az idő. És ami-

kor felébredt a mély altatásból, már újra az intenzíven volt. 

Kinyitotta a szemét, és az első, akit meglátott, a mosolygós 

doktor volt. 

 Túlélte! És itt ez a fiatal orvos, a huncut szemével, és amit 

mond is, azt jó hallani: 

 – Örülök, hogy felébredt. A műtét sikerült. Kivettük, amit ki 

kellett venni. Most már jöhet a gyógyulás! 

 – És ami bent maradt doktor úr, az rendben van? 

 – Ott belül már minden a legnagyobb rendben van! 

 – Óh, köszönöm szépen! Hogy énnekem milyen kedves, jó 

doktorom van! 

 Nos, hát túlélte, és minden rendben van. Mert egy kedves or-

vos volt az őrangyala ott, akkor, március idusán. 

 Az intenzív szoba hideg hófehérsége melegen ölelte át. 


